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تيات في  المالية لتنفيذ "االستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والف تكاليفالتقدير 

 كة المغربية لمملفي ا "2030أفق 
  2021 يونيو /حزيران 30 - 29، مدينة الرباط

 

 مفاهيمية  ورقة

 

 الخلفية 

يجيات وخطط العمل تراتاالس السياسات وتضطلع اآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة بتطوير عدد من  

بالمرأة  ةالوطني  فتقار إلى التمويل  االن  ااإلعالنات والقرارات الدولية. إال  تابعة  مو  للدفع في قضايا النهوض 

السياسات الوطنية بمختلف أشكالها   تنفيذ   المخصص وآليات التمويل القوية والشفافة يشكل عقبة رئيسية أمام

  ومما ال .  الحماية من العنف ضد المرأة بجميع أنواعه وتفرعاتهبالوقاية والمتعلقة    ستراتيجيات االبما في ذلك  

على الصعيد الوطني يحّض الحكومات    هذه السياسات تنفيذ  لل المستدام  شك فيه، فإن الدعوة إلى توفير التموي

ف  وجعله  التمويل  لزيادة  المانحين  مجتمع  يحّض  كما  الوطنية،  ميزانيتها  من  مالية  موارد  تخصيص  ي  على 

 . ضمن إطار السياسات الوطنيةمتناول الجهات الحكومية 

 

المع  المغربيةمملكة  لاتعمل   الوطنية  اآللية  خالل  ممن  المرأة  بأوضاع  بالنهوض  المرأة نية  إدارة  في  مثلة 

على   واألسرة  والمساواة  االجتماعية  والتنمية  التضامن  وحمايتها  بوزارة  المرأة  بأوضاع  النهوض  تعزيز 

من   الموالوقاية  ضد  منهالعنف  للناجيات  الحماية  وتوفير  اللتزامات   رأة  الدوتنفيذا  وزارة   .ليةها  عملت  إذ 

والتنمية   منالتضامن  واألسرة  والمساواة  العام  االجتماعية  لمحاربة    2018ذ  وطنية  استراتيجية  إعداد  على 

لتبنيها  . وفي هذا اإلطار، وقبل عرضها على الجها2030العنف ضد النساء والفتيات في أفق   ت المختصة 

 جية.  االحتياجات المالية لتنفيذ االستراتي  طة تحدد كاستراتيجية وطنية تسعى الوزارة الى إعداد خ

 

مقترح   تدريبية  يأتي  العنف ضد لورشة عمل  لمحاربة  الوطنية  االستراتيجية  لتنفيذ  المالية  التكاليف  تقدير 

طلب ل  استجابةاطار تعزيز هذه الجهود الوطنية و  يف  في المملكة المغربية  2030النساء والفتيات في أفق  

لجنة  الى  بية  والمساواة واألسرة في المملكة المغروزارة التضامن والتنمية االجتماعية دمته ي الذي قالعون الفن

بهدف إعداد خطة   2021أيار/ مايو    17بتاريخ    األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

اال "بأهم  مضامين  لتنفيذ  الضرورية  المالية  الحتياجات  لماالستراتيجية  النساء  وطنية  ضد  العنف  حاربة 

 " على المستويين الوطني والمحلي.2030والفتيات في أفق 

  

هذا  و يفي  االسكوا  اإلطار،  لدى  المرأة  توضح  العمل  قترح مركز  لتطوير خطة  الخبيرات  الخبراء/  أحد  مع 

ال المالية  باالنسجام  زمالااللتزامات  ورشةة  نتائج  تنعمل    مع  بقيتم  الرباط  في  التضامن  يادة  ظيمها  وزارة 

والمساوا االجتماعية  المغربية  والتنمية  المملكة  في  واألسرة  فيهة  الجهات   وممثالت   ممثلون  ايشارك   عن 
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  لمدة يومين ك  وذل  ، خبيرة يتم التعاقد معها على إنجاز ورشة العملرها  وتيس  المعنية  وغير الحكومية  الحكومية

   .2021يو  ن يو /حزيران  30  - 29

 

 المخرجات المتوقّعة واألهداف  

ة تبين االحتياجات المالية الالزمة لتنفيذ ماليهو خطة  اإلسكوا والوزارة  نتائج التعاون بين  المنتج الرئيس من  

ن تتكّون  توقع ألممن اأنه  كما  .  "2030االستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق  "

المشاركين  نهاية    ات /لدى  المعرفة  في  العمل،  آلية  الالزمة    األوليةورشة  للخطط وضع  حول  مالية    خطط 

   بما فيها: واالستراتيجيات الوطنية

 ؛ مكافحة العنف ضد المرأة والحماية منهالمعنية ب الوطنيةالسياسات دولية لتمويل الرؤية ال)أ( 

   اية من العنف ضد المرأة.لمناهضة والحم الوطنية لالستراتيجيات تكلفة المالية منهجيات تقدير ال( ب )

 

 األنشطة  

الخطة  االتفاق   ▪ مكونات  المصاحبة لعلى   النساء  ضد   العنف  لمحاربة  الوطنية  االستراتيجية"المالية 

 " 2030 أفق في والفتيات 

  عنصرين على  العمل ةورش تحتوي، بحيث تتضمن ورشة العمل دة يومينر ورشة عمل على ميسيت ▪

  :رئيسيين

o بة  حا مص ليةما ةخطلتطوير  الالزمة واألدوات  التوجيهية المبادئ يوضح  نظري  عنصر

 المملكة في" 2030 أفق في والفتيات   النساء ضد  العنف لمحاربة الوطنية االستراتيجية لتنفيذ 

 و  المغربية؛

o الفاعل الوطنية  الجهات  بين  تشاركية   معلومات   على   بالعمل  ت ا/للمشاركين   تسمح ة  ورشة 

 نظري ال  العنصر   من  المكتسبة  المعرفة  وضع  بهدف  ملموسة  نقدية  /مالية  وقيم  بيانات و

 .التنفيذ  موضع

 ج ورشة العملإعداد المسودة األولى للخطة المالية بناء على نتائ ▪

 وزارة على الخطة المالية تعليق ال ▪

 رةدماج مالحظات الوزا إلحات الالزمة القيام بإعداد التصلي ▪

 

 المشاركين والمشاركات 

من   المالية  عن  وممثالت    ممثلينستون  الحكومية  في  األقسام  الى  باإلضاالجهات  افة   لعاملين األشخاص 

فيوالعا أفق    األقسام  مالت  في  والفتيات  النساء  ضد  العنف  لمحاربة  الوطنية  "االستراتيجية  بتنفيذ  المعنية 

 . عن بعض أعضاء المجتمع المدنيثلين وممثالت ومم " في المملكة المغربية2030

 

 التاريخ والمكان 

  .المملكة المغربية، الرباط في مدينة  2021 يون يو  /حزيران 30 - 29  يومينلمدة حضوريا تعقد الورشة 

 

 جدول األعمال المقترح 
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 يتكون برنامج ورشة العمل من الوحدات التدريبية والجلسات التالية: 

 

 في المملكة المغربية  2030اربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق االستراتيجية الوطنية لمحتقديم  -

 

 : الخطوات واألدواتوالحماية منه  رأةالم الخاصة بمناهضة العنف ضد تقدير تكاليف السياسات الوطنية

 تمويل وتقدير تكاليف السياسات والوطنية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة -

 وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وحماية الناجيات من العنفمنهجيات تقدير تكاليف استراتيجية  -

 

ستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق  لالتقدير التكلفة المالية زنة وموا وضع 

 : خطوة بخطوة في المملكة المغربية 2030

 ستراتيجية  اال  ف مختلف أنشطةيلاشرح كيفية تقدير تك: نموذج التكلفة والموازنةتقديم  -

 حديد التكلفة المالية لألنشطة تشكيل فرق عمل للنظر بجوانب االستراتيجية لت -

الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات  ريق إلعداد الموازنة الخاصة باالستراتيجية خارطة الط -

 : الخطوات المستقبلية ومصادر تمويلها   في المملكة المغربية 2030في أفق 


